TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107535000052

บริ ษทั ทิ ปโก้ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่

0107535000052

ที่ ทฟ 013/2564
บทรายงานและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ บริษทั ทิ ปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
1. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงิ นรวม สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วย:พันบาท
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3
ปี 2564
ปี 2563

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

การเปลี่ยนแปลง
งบการเงินรวม
เพิ่ ม (ลด) ร้ อยละ งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน
ปี 2564
ปี 2563

666,743
14,128
680,871
662,550
18,321

558,782
17,522
576,304
645,271
(68,967)

107,961
(3,394)
104,567
17,279
87,288

19%
(19%)
18%
3%
127%

1,790,970
60,471
1,851,441
1,925,692
(74,251)

1,953,433
60,504
2,013,937
2,258,091
(244,154)

88,684
107,005
2
(9,479)
97,528
3,409
100,937

436,444
367,477
19
(11,484)
356,012
(20,406)
335,606

(347,760)
(260,472)
(17)
(2,005)
(258,484)
(23,815)
(234,669)

(80%)
(71%)
(89%)
(17%)
(73%)
(83%)
(70%)

390,914
316,663
8
(29,460)
287,211
20,906
308,117

650,339
406,185
50
(39,940)
366,295
(7,406)
358,889

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ ม (ลด) ร้ อยละ
(162,463)
(33)
(162,496)
(332,399)
169,903

(259,425) (40%)
(89,522) (22%)
(42) (84%)
(10,480) (26%)
(79,084) (22%)
(28,312) (382%)
(50,772) (14%)

1.1 รายได้จากการขายและบริการ
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย

(8%)
(0%)
(8%)
(15%)
70%

หน่วย:ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ จากพืช ผัก และ
การเปลี่ยนแปลง
เครื่ องดื่ม
การเปลี่ยนแปลง
อื่นๆ
การเปลี่ยนแปลง
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลง
ผลไม้
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 3
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
249

171

78

46%

410

385

25

6%

8

2

6 300%

667

558

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีร ายได้จากการขาย 667 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 20 จากงวด
เดีย วกัน ของปี ก่ อ น สาเหตุ ห ลัก มาจากของธุ ร กิจ ผลิต ภัณฑ์จ ากพืช ผัก และผลไม้ มีร ายได้จ ากการขายเพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 46 จากยอดการสังซื
่ อ้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ทีเ่ ลื่อนการจัดส่ง เนื่องจากสถานกาณ์การขาดแคลนตู้คอนเทน
เนอร์ ในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มมีรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 สาเหตุหลักมาจากมาตรการของรัฐบาลทีช่ ่วย
กระตุน้ กาลังซือ้ ภายในประเทศ

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200
โรงงำนเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
โรงงำนเพรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมูท่ ี่ 7 ตำบลพุขำม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

109 20%

TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107535000052

บริ ษทั ทิ ปโก้ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่

0107535000052

หน่วย:ล้านบาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์ จากพืช ผัก และ การเปลี่ยนแปลง
เครื่ องดื่ม
การเปลี่ยนแปลง
อื่นๆ
การเปลี่ยนแปลง
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลง
งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน
งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน
งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน
งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
649
669
(20) (3%)
1,128
1,271
(143) (11%)
14
13
1 8%
1,791
1,953
(162) (8%)

สาหรับงวด 9 เดือน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย 1,791 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน จากการลดลงของรายได้จากการขายในธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้ ร้อยละ 3 และธุรกิจเครื่องดื่ม
ร้อยละ 11 สาเหตุหลักมาจากสถานะการณ์ COVID-19 ทัง้ ในประเทศ และต่ำงประเทศ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน

งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลง
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3
เพิ่ ม (ลด) ร้ อยละ งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
485,974
453,070
32,904
7% 1,372,745 1,628,520
70,265
73,110
(2,845)
(4%)
235,212
233,260
105,018
119,091
(14,073) (12%)
303,830
365,047
1,293
1,293
100%
13,905
31,264
662,550
645,271
17,279
3% 1,925,692 2,258,091

หน่วย:พันบาท
การเปลี่ยนแปลง

เพิ่ ม (ลด)

ร้ อยละ

(255,775)
1,952
(61,217)
(17,359)
(332,399)

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 663 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจาก
 ต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 ตามปริมาณยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้
 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ ายลดลงร้อยละ 4 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายสื่อสารทางการตลาดผ่าน
ช่องทางต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 12 จากการควบคุมค่าใช้จ่าย
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น 1 ล้านบาท
สาหรับงวด 9 เดือน บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม 1,926 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจาก
 ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 16 จากการควบคุมต้นทุนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 17 จากการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ทล่ี ดลง
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น 14 ล้านบาท

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200
โรงงำนเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
โรงงำนเพรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมูท่ ี่ 7 ตำบลพุขำม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย
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1.3 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษทั ฯ รับรูก้ าไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจานวน 89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 80 จากปี ก่อน
สาหรับงวด 9 เดือน บริษทั ฯ รับรูก้ าไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจานวน 391 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 จากปี ก่อน
ในเดือนมกราคม 2562 ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศและกาหนดมาตรการคว่าบาตรต่อบริษัทค้าน้ ามันแห่งหนึ่งของ
ประเทศเวเนซูเอลา ซึ่งเป็ นแหล่งน้ า มันดิบหลักที่บริษัทร่วมใช้เป็ นวัตถุ ดิบในการผลิตยางมะตอย คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณผลิตภัณฑ์ยางมะตอยทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ร่วมขายในแต่ละปี บริษทั ร่วมได้ตดิ ต่อสานักงาน
กฎหมาย 2 แห่ง เพื่อขอคาแนะนาในเรื่องผลกระทบของมาตรการคว่า บาตรต่อการซื้อน้ ามันดิบและการจ่ายชาระเงิน
โดยสานัก งานกฎหมายทัง้ 2 แห่งมีความเห็นว่าการทารายการค้าดังกล่า วไม่ขดั ต่อข้อกฎหมายใด ๆ ที่บงั คับใช้ท่ี
เกีย่ วข้องกับมาตรการคว่าบาตรดังกล่าวบริษทั ร่วม จึงได้ดาเนินการต่างๆ ตามปกติธรุ กิจของบริษทั ร่วม
ต่อมาในเดือนกันยายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (US State Department) ได้รอ้ งขอให้บริษทั ร่วม
หยุ ด ซื้อ น้ า มัน ดิบจากประเทศเวเนซูเ อลา โดยให้มีผ ลตัง้ แต่ ปลายเดือนพฤศจิก ายน 2563 เป็ น ต้น ไป ดัง นัน้ เพื่อ
หลีกเลีย่ งการถูกคว่าบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทั ร่วมจึงตัดสินใจปฏิบตั ติ ามและแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ก ับ ทางกระทรวงการต่ า งประเทศสหรัฐอเมริก าทราบ ในปั จ จุ บ ัน บริษัท ร่ ว มได้หยุ ด ซื้อ น้ า มัน ดิบ จากประเทศ
เวเนซูเอลาแล้ว ตัง้ แต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัง้ นี้ บริษทั ร่วมได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 วันที่
15 กันยายน 2563 และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึง่ รวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยงจากการหยุดซือ้ น้ ามันดิบจาก
แหล่งปั จจุบนั โดยการพิจารณาแผนการซือ้ น้ามันดิบจากแหล่งอื่นทีไ่ ม่ใช่ประเทศเวเนซูเอลา หรือแผนการจัดหายางมะ
ตอยจากแหล่งอื่น
1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจานวน 9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปี ก่อน
สาหรับงวด 9 เดือน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจานวน 29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26 จากปี ก่อน

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200
โรงงำนเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
โรงงำนเพรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมูท่ ี่ 7 ตำบลพุขำม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย
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บริ ษทั ทิ ปโก้ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่

0107535000052

2. งบแสดงฐานะการเงิ นตามงบการเงิ นรวม ณ 30 กันยายน 2564
หน่วย: พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
30-ก.ย.-64

31-ธ.ค.-63

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ ม (ลด)

ร้ อยละ

สิ นทรั พ ย์
สินทรั พย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์

966,032
5,323,568
6,289,600

980,510
5,506,749
6,487,259

(14,478)
(183,181)
(197,659)

(1%)
(3%)
(3%)

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้ น
หนีส้ ิ น
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

1,519,656
439,770
1,959,426

1,601,400
666,359
2,267,759

(81,744)
(226,589)
(308,333)

(5%)
(34%)
(14%)

4,330,174
6,289,600

4,219,500
6,487,259

110,674

3%
(3%)

ส่ วนของผู้ถือหุ้ น
รวมส่ วนผู้ถือหุ้ น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้ น

(197,659)

2.1 สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 6,290 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จาก
สิน้ ปี 2563 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 14 ล้านบาทหรือร้อยละ 1 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อ่นื ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 183 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 จากการลดลงของทีด่ นิ
อาคารและอุปกรณ์
2.2 หนี้สนิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวม 1,959 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากสิน้ ปี
2563 โดยมีการเปลีย่ นแปลงหลักจากหนี้สนิ หมุนเวียนลดลง 82 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 จากการลดลงของเงิน
กูย้ มื ระยะสัน้ และหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนลดลง 227 ล้านบาทหรือร้อยละ 34 จากเงินกูร้ ะยะยาวทีล่ ดลง
2.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 4,330 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3
จากสิน้ ปี 2563 โดยมีการเปลีย่ นแปลงหลักจากกการเพิม่ ขึน้ ขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200
โรงงำนเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
โรงงำนเพรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมูท่ ี่ 7 ตำบลพุขำม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107535000052

บริ ษทั ทิ ปโก้ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่

0107535000052

3. งบกระแสเงิ นสดตามงบการเงิ นรวม สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วย:พันบาท

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

งวด 9 เดือน ปี 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่ มขึน้ สุ ทธิ

288,009
521,667
(779,353)
30,323

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

55,544
85,867

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีเ งิน สดและรายการเทีย บเท่ า เงิน สดเพิ่ม ขึ้น สุ ท ธิ จ านวน
30 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 288 ล้านบาท กระแส
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจานวน 522 ล้านบาท จากเงินปั นผลรับจากบริษทั ร่วม และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 779 ล้านบาทจากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาว และเงินปั นผลจ่าย
4. อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญตามงบการเงิ นรวม สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
การเปลี่ยนแปลง

งบการเงินรวม
ความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจาหน่าย
อัตรากาไรสุทธิ
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้
ความสามารถในการชาระหนีแ้ ละสภาพคล่ อง
อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (เท่า)
อัตราสภาพคล่อง (เท่า)

งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน
ปี 2564
ปี 2563
23%
33%
17%
7%
30-ก.ย.-64

17%
34%
18%
9%

7%
(1%)
(1%)
(1%)

31-ธ.ค.-63 การเปลี่ยนแปลง

0.45
0.64

0.54
0.61

(0.08)
0.02

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200
โรงงำนเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
โรงงำนเพรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมูท่ ี่ 7 ตำบลพุขำม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

